EBE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2017
1. Ebe ry yhdistyksenä
Ebe ry on Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi ja varhaiskasvatuksen maistereiksi
opiskelevien ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden koulutus- ja
sosiaalipoliittisia etuja niin tiedekuntatasolla kuin valtakunnallisestikin sekä edistää jäsenten
välistä vuorovaikutusta toistensa sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Lisäksi Ebe
ry pyrkii edistämään jäsentensä ammatillista kehittymistä sekä tarjoamaan jäsenilleen
monipuolisia mahdollisuuksia virkistäytyä ja kouluttautua opiskelun ohessa. Ebe ry on
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n sekä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
toimivan tiedekuntajärjestön, Condus ry:n, jäsenjärjestö.
2. Kokoukset
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa
vuodessa - keväällä ja syksyllä. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös ylimääräisiä
yhdistyksen kokouksia. Yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus edustaa yhdistystä sekä
sen jäsenistöä ja toimii tavoitteellisesti jäsenistön edun ajamiseksi.
Ebe ry:n hallitus kokoustaa tarpeen mukaan - keskimäärin yhdestä kahteen kertaan kuussa,
riippuen käsiteltävien asioiden määrästä. Kokoukset ovat kaikille yhdistyksen jäsenille
avoimia, ja hallitus tiedottaa tulevista kokouksista etukäteen jäsenistölleen Ebe ry:n
Facebookissa, sähköpostilistalla, yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen
internetsivulla määräaikaan mennessä. Kokousten lisäksi voidaan asettaa erilaisia työryhmiä
hoitamaan yksittäisiä projekteja. Työryhmiin voidaan valita myös toimihenkilöitä Ebe ry:n
jäsenistöstä.
3. Puheenjohtajisto
Puheenjohtajisto

koostuu

hallituksen

taloudenhoitajasta ja sihteeristä.

puheenjohtajasta,

varapuheenjohtajasta

sekä

Puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia sekä on päävastuussa siitä, että yhdistys toimii
yhdistyslain ja sääntöjensä mukaisesti. Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen ja sen hallituksen
kokousten koolle

kutsumisesta, vaadittavien

kokousmateriaalien

valmistelusta sekä

yhdistyksen talousasioiden hoitamisesta yhdessä taloudenhoitajan kanssa. Varapuheenjohtajan
tehtävä on auttaa puheenjohtajaa sekä tarvittaessa toimia puheenjohtajan sijaisena ja hoitaa
hänelle kuuluvia tehtäviä, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään. Puheenjohtajat
yhdessä edustavat yhdistystä tiedekunnan ainejärjestöjen tapaamisissa sekä muussa
yhteistyössä.
Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen raha-asioista yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hän valvoo
yhdistyksen budjetin toteumaa sekä sitä, että yhdistyksen varoja käytetään lain ja hyvien
tapojen mukaisesti. Lisäksi hän vastaa järjestön rahaliikenteen dokumentoinnista sekä
yhdistyksen jäsenlistan päivittämisestä yhdessä puheenjohtajan kanssa.
Sihteeri valmistelee esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä kirjaa ylös hallituksen
kokouksen päätökset. Hän laatii kokouksista pöytäkirjat ja julkaisee ne yhdistyksen internetsivuilla. Sihteeri laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen asiakirjoja, vastaa
yhdistyksen kirjanpidosta yhdessä muun puheenjohtajiston kanssa sekä vastaa yhdistyksen
dokumenttien arkistoinnista.
Puheenjohtajistolle kuuluu myös monia muita tehtäviä, jotka puheenjohtajisto

jakaa

keskenään. Hallituskauden alussa puheenjohtajisto määrittelee ja jakaa puheenjohtajiston
tehtävät yhteistyön tehostamiseksi. Kaudella 2017 puheenjohtaja vastaa edunvalvonnasta
yhdessä opintotoimikunnan kanssa sekä yhteistyövastaavan kanssa eri tahojen kanssa
tehtävästä yhteistyöstä ja avustaa liikunta- ja kulttuurivastaavia. Varapuheenjohtajan vastuulla
on

haalarimerkkien

tilaaminen

ja

yhteydenpito

yrityksiin,

joista

yhdistys

tilaa

haalarimerkkinsä. Lisäksi hän vastaa tapahtumista yhdessä tapahtumatoimikunnan kanssa
sekä viestinnästä viestintävastaavien kanssa. Lisäksi puheenjohtajat yhdessä avustavat muita
hallituksen toimijoita aina tarpeen vaatiessa.
Puheenjohtajat, sihteeri ja taloudenhoitaja vastaavat kaikki osaltaan yhdistyksen kirjanpidosta
sekä toiminnantarkastuksen valmistelusta ja ovat jokainen yhdistyksen nimenkirjoittajia.
Puheenjohtajisto huolehtii, että hallituskauden päätyttyä jokainen hallituksen jäsen laatii

vastuualueestaan testamentin ja perehdyttää oman vastuualueensa uuden toimijan. Jokaisen
hallituksen jäsenen tulee olla käytettävissä vastuuvapauden myöntämiseen saakka. Näin
varmistetaan toiminnan tavoitteellinen ja tehokas jatkuvuus.
4. Talous
Hallituksen vastuulla on, että yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyy ennallaan tai kohenee.
Yhdistyksen kirjanpito hoidetaan Tilitin -kirjanpito-ohjelmalla. Tilien käyttöoikeudet ovat
taloudenhoitajan lisäksi puheenjohtajalla, jolla on maksukortti yhdistyksen käyttötilille.
Hallituksen kokouksissa taloudenhoitaja näyttää tilien saldot suoraan nettipankista
läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Taloudenhoidon pöytäkirjamerkinnät tehdään sen mukaan,
mitä menoja esityslistaan on merkitty ennen hallituksen kokouksen alkua. Esityslistaan
merkityt laskut ja kuitit on oltava kokouksessa nähtävillä ja niiden laskupohja valmiiksi
täytettynä.
5. Edunvalvonta ja koulutuspolitiikka
Edunvalvonta ja koulutuspolitiikka ovat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Ebe ry:n
edunvalvonnan ensisijainen tehtävä on ajaa ja valvoa lastentarhanopettajaopiskelijoiden ja
varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden etua niin yliopistossa kuin valtakunnallisella tasolla
sekä vahvistaa koulutuksemme ja alamme asemaa.
Koulutuspolitiikasta sekä edunvalvonnasta vastaa Ebe ry:n opintotoimikunta, johon valittiin
kaudelle 2017 viisi toimijaa.

Opintotoimikunta perustettiin ensimmäistä kertaa ja sen

tavoitteena on kehittää järjestön edunvalvontaa. Opintotoimikunnan tulee kuunnella
opiskelijoiden huolia sekä olla opiskelijoiden helposti tavoitettavissa ja lähestyttävissä.
Tiedekunnan sekä yliopiston sisäinen rakenne on vielä keskeneräinen ja suuria muutoksia on
tiedossa. Opintovastaavat

ovat tietoisia

ajankohtaisista aiheista niin yliopistollisella,

kunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Opintotoimikunta ottaa kantaa sekä osallistuu ja
herättää keskustelua yhdistyksen puoluepoliittista sitoutumattomuutta vaarantamatta. Vuoden
2017 kuntavaalit huomioidaan toiminnassa järjestämällä kuntavaalitapahtuma yhteistyössä
SOOLin sekä tiedekunnan muiden järjestöjen kanssa sekä julkaisemalla kuntavaaliaiheisia
blogitekstejä.

Tavoitteena
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saada

opintotoimikunnan

toiminta

näkyvämmäksi

ja
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jäsenistöämme. Opintotoimikunta suunnittelee uusia ja erilaisia keinoja näkyvyyden
parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on kevään mittaan vakinaistaa uusi vapaamuotoisempi
Eben
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Opintotoimikunta järjestää perinteiset Viiniä ja valitusta -iltamat keväällä ja syksyllä.
Ebe ry jatkaa Iso Pyörä -hankkeen seuraamista ja hankkeen edetessä pyrkii vaikuttamaan
omaa koulutusta koskeviin asioihin alan ja sen opiskelijoiden edun mukaisesti.
Opintotoimikunta tukee nykyisiä opiskelijoita uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyessä.
Opintotoimikunta varautuu siihen, että sisäänottomäärien noustessa ilmenee uusia huolia,
esimerkiksi opetusresurssien jakautumisessa.
Yhdistyksen hallitus pitää yhteyttä eri toimielinten ja yhdistysten opiskelijaedustajiin sekä
edelleen kehittää yhteistyötä toimivammaksi. Ebe ry tekee yhteistyötä seuraavien toimielinten
kanssa:
●

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämistyöryhmä

●

Iso Pyörä -johtoryhmät

●

Conduksen Opintotoimikunta.

●

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

●

HYYn edustajisto ja valiokunnat

●

Helsingin lastentarhanopettajat ry

●

LTOL

Ebe ryn tavoitteena on varmistaa, että yhdistyksellä on edustaja kaikissa edellä mainituissa
toimielimissä ja yhdistyksissä. Tehtäviin valitut jäsenet tuovat aktiivisesti hallituksen tietoon
kokouksissa ja tapaamisissa käsiteltyjä asioita. Yhdistyksen hallituksella on myös velvollisuus
olla aktiivisesti yhteydessä edellä mainittuihin opiskelijaedustajiin, esimerkiksi Eben
edunvalvonta -facebookryhmässä. Näin Ebe ry pääsee vaikuttamaan koulutuksensa asioihin
tehokkaasti.
6. Alumni- ja työelämätoiminta

Kaudella 2017 Ebe ry aloittaa alumni- sekä työelämätoiminnan. Yhdistyksen hallituksessa
toimii

kaksi

alumni-

ja

työelämävastaavaa.

Yhdistyksen

koulutustoiminta liitetään osaksi työelämätoimintaa.

aiemmin

harjoittama

Alumivastaavat perustavat ennen

toiminnan mainostamista Facebookiin Eben alumnit-ryhmän sekä alumnien sähköpostilistan
tiedottamista varten. Lisäksi alumnivastaavat laativat viestintäsuunnitelman alumnitoiminnan
mainostamista varten.
Alumnitoiminnan tavoitteena on edistää yhdistyksen entisten ja nykyisten jäsenten
yhteydenpitoa sekä ammatillista verkostoitumista. Ebe ry:n alumneille järjestetään
tapaaminen vähintään kerran keväällä sekä syksyllä - keväällä järjestetään alumnisitsit
Gustavus Rexillä. Alumnitoiminnassa tehdään yhteistyötä Helsingin lastentarhanopettajat ry:n
kanssa sekä LTOL:n pääkaupunkiseudun jaoston kanssa. Keväällä järjestetään eläköityvien
opettajien kunniatilaisuus, johon ovat tervetulleita sekä opiskelijat että alumnit. Syksyllä
alumnit kutsutaan pitämään rastia Eben fuksiaisiin ja osallistumaan vuosijuhliin.
Ebe ry:n työelämätoiminnan tarkoituksena on lisätä yhdistyksen jäsenistön valmiuksia
tulevaan työelämään erilaisten työelämään valmentavien koulutusten kautta, joita järjestetään
esimerkiksi Syyssuhinat -tapahtumassa. Koulutusten suunnittelussa hyödynnetään jäsenistöltä
nousevia toiveita siitä, mistä aiheesta tai teemasta koulutukset olisivat tarpeellisia. Lisäksi Ebe
ry kannustaa jäsenistöään osallistumaan muihin alaan tai opiskeluun liittyviin koulutuksiin.
Koulutuksia järjestävät esimerkiksi HYY, Condus ry, SOOL ja OAJ.
syksyllä

yhdessä

Conduksen

sekä

muiden

tiedekunnan

Ebe ry järjestää

ainejärjestöjen

kanssa

työelämätapahtuman.
Ebe ry:n alumnivastaavat kartoittavat mahdollisuutta järjestää Eben opintotoimikunnan,
LTOL:n paikallisyhdistysten ja SOOLin kanssa lastentarhanopettajaksi valmistuvien infotilaisuuden.
7. Tila
Ebe ry:llä on keväällä 2016 käyttöön otettu ja Narniaksi nimetty 14 neliömetrin kokoinen
ainejärjestötila, joka sijaitsee Siltavuorenpenkereellä Athenan ensimmäisessä kerroksessa.
Tila on järjestölle liian pieni, joten tilavastaavan tehtävänä on selvittää uuden, isomman tilan

mahdollisuutta. Joidenkin ainejärjestöjen poistuttua tiedekunnasta Ebe ry:n hallituksen tulee
neuvotella heidän tyhjiksi jäävistä tiloistaan.
Ebe ry:n ainejärjestötila on koko jäsenistön vapaaseen käyttöön tarkoitettu tila ja jäsenistöä
kannustetaan käyttämään tilaa monipuolisesti. Yhteinen ainejärjestötila lisää Ebe ry:n jäsenten
yhteisöllisyyttä, ja tilaa käytetään aktiivisesti. Tilavastaava vastaa tilan kehittämisestä ja
pyrkii tekemään siitä mahdollisimman houkuttelevan jäsenistölle, jotta tilan käyttöaste olisi
jatkossakin mahdollisimman suuri. Tilavastaavan kuuluu huolehtia, että tilassa on kaikki
tarvittava, ja että se on järjestyksessä sekä yleisilmeeltään siisti. Ainejärjestötilassa
järjestetään jäsenistölle muun muassa kahvituksia noin kerran kuukaudessa. Ainejärjestötilaan
perustetaan käsikirjasto, johon kerätään alaan liittyvää kirjallisuutta. Käsikirjaston tavoitteena
on lisätä ainejärjestötilan houkuttelevuutta sekä tukea opiskelijoita opinnoissaan.
Siltavuorenpenkereellä Ebe ry voi käyttää myös Conduksen jäsenjärjestöjen yhteistä tilaa,
Conddooria, joka sijaitsee sijaitsee Minervan pohjakerroksessa. Conddoorissa järjestetään
Eben Viiniä ja valitusta -illat sekä mahdollisesti kevät- ja syyskokoukset ja hallituksen
kokouksia. Conddoori on myös jäsenistön vapaassa käytössä ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden
tavata muiden ainejärjestöjen jäseniä rennossa ilmapiirissä.
Ylioppilaskunnan Domus Gaudiumilla sijaitseva klusteritila Gustavus Rex on yhdistyksen
käytettävissä. Tilassa on vuokralla myös muut Conduksen jäsenjärjestöt ja Ebe ry käyttää tilaa
aktiivisesti saatavuuden mukaan ja osallistuu tilan ylläpitoon ja siitä huolehtimiseen. Tilaa
käytetään erilaisten tapahtumien ja kokousten järjestämiseen.
Condus ry:llä on järjestötilasta vastaava ja tilaa hallinnoiva tilatoimikunta, johon ainejärjestön
tilavastaava kuuluu. Tavoitteena on, että jokainen yhdistyksen hallituksen jäsen käy
Conduksen järjestämän Gustavus Rexin käyttökoulutuksen, jossa opastetaan hallituksen
toimijoita tilan oikeanlaisessa käytössä. Jokainen käyttökoulutuksen käynyt hallituksen jäsen
saa kulkuluvan Gustavus Rexiin. Hallituksen jäsenet opastavat tilan käytössä niin yhdistyksen
jäseniä kuin muitakin tapahtumissa vierailevia ja valvovat, että käyttösääntöjä noudatetaan.
8. Viestintä

Ebe ry jatkaa aktiivista, monipuolista ja avointa viestintää kaudella 2017. Viestinnän
ensisijainen tavoite on tiedottaa jäsenistöä tapahtumista, opintoihin ja työelämään liittyvistä
asioista sekä hallituksen toiminnasta. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ja lisätä rohkeutta
kaikessa viestinnässä, erityisesti opintoasioissa jäsenistön toiveesta.
Ebe ry:n hallitus laatii itselleen selkeän viestintäsuunnitelman, koska viestintä on koko
hallituksen yhteinen vastuu. Viestintäsuunnitelmassa esitetään tulevat viestintätehtävät, niiden
aikataulut sekä niistä vastaavat vastuuhenkilöt. Lisäksi Ebe ry:n viestintää ohjaa yhteinen
viestintälinja: yhteisöllisyys, läpinäkyvyys, innostavuus, positiivisuus, rohkeus!
Ebe ry käyttää viestinnässä aktiivisesti Facebook-sivustoaan ja Facebook-ryhmiä sekä
hyödyntää uusittuja yhdistyksen blogia ja nettisivuja entisestään. Facebookin kautta
tiedotetaan pääsääntöisesti jäsenistöä tulevista tapahtumista ja koulutuksista sekä muiden
viestintäkanavien päivitetystä sisällöstä. Blogissa julkaistaan kuulumisia hallitukselta
kuukausitiedotteen muodossa. Lisäksi blogissa julkaistaan vuoden aikana säännöllisesti
blogikirjoituksia.
Nettisivujen tavoitteena on tarjota selkeä ja jäsennelty kuva ainejärjestön toiminnasta: Niiden
kautta on tarkoitus tarjota selkeä väylä liittyä ainejärjestöön, löytää helposti hallituksen
jäsenten yhteystiedot, nähdä tiivistetty lista tulevista tapahtumista sekä tiedottaa jäsenistöä
tärkeimmistä heitä koskevista asioista.
Jäsenistön äänen saattaminen kuultavaksi on tärkeää yhteisöllisyyden kannalta. Jäsenistöltä
kerätään palautetta läpi vuoden erilaisten palautekanavien, kuten sähköisen palautelomakkeen
sekä ainejärjestön omissa tiloissa sijaitsevan palautelaatikon kautta. Palautteisiin, joihin on
jätetty palautteenantajan nimi ja yhteystiedot vastataan asiaankuuluvalla tavalla.
Viestintävastaavat huolehtivat Eben sähköpostilistalla ilmoitettavista asioista. Sähköpostilista
on tärkeä väylä tavoittaa jäsenistö, koska kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa.
Sähköpostilistalle lähetetään kerran kuukaudessa Eben kuukausikirje, joka pitää sisällään
tulevat tapahtumat ja niiden lyhyen kuvauksen sekä järjestön kuulumiset. Lisäksi
sähköpostilistalla mainostetaan jokaista tulevaa tapahtumaa sekä välitetään lyhyet
yhteenvedot hallituksen kokouksista. Sähköpostilistalle lähetetään työpaikkailmoitukset ja
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ajankohtaisia
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Ebe ry hyödyntää viestinnässään Instagramia sekä Snapchattia käyttäjätunnuksella ebe_ry, ja
päivittää niihin aktiivisesti eri tapahtumista. Näiden kanavien päätavoite on raportoida
ainejärjestön tapahtumista, välittää jäsenistölle tapahtumien yhteisöllistä ja innostavaa
ilmapiiriä sekä rohkaista jäsenistöä osallistumaan aktiivisesti ainejärjestön toimintaan. Ebe ry
perustaa kaudella 2017 myös Twitter-tilin, joka mahdollistaa osallistumisen valtakunnalliseen
varhaiskasvatuskeskusteluun ja luo lisää näkyvyyttä yhdistykselle.

9. Tapahtuma-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta
9.1 Tapahtumatoiminta
Ebe ry järjestää jäsenistölleen monipuolista vapaa-ajantoimintaa. Tapahtumien järjestämisellä
on tärkeä rooli yhteisöllisen ilmapiirin muodostumisessa. Osa tapahtumista on maksullisia ja
osa maksuttomia. Erilaisten juhlien, tapahtumien ja retkien tarkoituksena on aktivoida
jäsenistöä mukaan toimintaan. Myös perheelliset jäsenet huomioidaan. Tapahtumia
järjestetään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen sekä tiedekuntajärjestö Conduksen kanssa.
Ebe ry vaalii akateemisen juhlaperinteen säilymistä järjestämällä sitsejä ja vuosijuhlan.
Vuonna 2017 Ebe ry juhlii 47. vuosijuhlaansa osana lastentarhanopettajankoulutuksen 125vuotis

-juhlaseminaaria.

Lastentarhanopettajaliiton

Vuosijuhlat
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Ebe
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vuosijuhlavastaava vuonna 2017.
Ebe ry järjestää vuoden aikana viidet sitsit. Maaliskuussa sitsataan yhdessä Resonanssin ja
Peducan kanssa sekä pidetään Eben omat kevätsitsit. Toukokuussa sitsataan alumnien kanssa.
Syksyllä pidetään fuksisitsit sekä Eben syyssitsit.
Ebe ry:llä on monia perinteisiä tapahtumia, joista esimerkiksi Manskun10 ja
Halloween Peduca ry:n sekä Resonanssin kanssa ovat säilyttämisen arvoisia. Myös uudempia
tapahtumakonsepteja pyritään luomaan yhteistyössä muiden ainejärjestöjen ja tahojen kanssa.

Viime vuonna lanseerattu tapahtuma Santahaminan sankarit Kadettitoverikunnan kanssa
järjestetään myös tänä vuonna. Kopedan ja Tekstiilareiden kanssa aloitettu Syyssuhinat tapahtuma sekä Peduca ry:n kanssa järjestetty Spårabileet-tapahtuma tullaan niin ikään
järjestämään uudelleen. Ebeläisten oma risteily, Ebecruise,

päättää tapahtumatoiminnan

syyslukukauden osalta.
Ebe ry järjestää jäsenistölleen myös kausitapahtumia, joita ovat esimerkiksi vappu
Kaivopuistossa sekä perinteikkäät pikkujoulut. Ebe ry ottaa huomioon myös jäsenistön toiveet
uusien tapahtumien suunnittelussa sekä kehittää vanhoja tapahtumia tavoittaakseen jäsenistöä
entistä paremmin. Lisäksi Ebe ry kannustaa jäsenistöä osallistumaan ylioppilaskunnan ja
tiedekunnan yhteisiin tapahtumiin, kuten fuksiaisiin, pikkujouluihin ja muiden ainejärjestöjen
juhliin.
Tapahtumista infotaan jäsenistölle ensisijaisesti Facebookissa, sähköpostilistalla sekä Eben
internetsivuilla.
9.2 Kulttuuritoiminta
Ebe ry:n kulttuuritoiminnan tavoitteena on tarjota jäsenistölle vaihtoehtoista toimintaa muiden
opiskelijatapahtumien rinnalle. Ebe ry järjestää monipuolista toimintaa, joka tavoittaa
jäsenistöä mahdollisimman laajasti eri ikäryhmistä. Tapahtumien tulee sivuta kulttuurin eri
osa-alueita mahdollisimman kattavasti, jotta jokainen voisi löytää itselleen mieleistä
toimintaa. Kulttuuritoiminta on suhteellisen tuore tulokas järjestötoiminnan sektorilla, näin on
myös Ebe ry:n kohdalla. Siksipä toiminta hakee vielä muotoaan ja uusia kiinnostavia
tapahtumia tulee aktiivisesti kehittää myös muiden ainejärjestöjen kanssa.
Kulttuuritapahtumien lippulaiva on ollut vähintään kerran vuodessa järjestettävä herkutteluun
ja elokuviin keskittyvä Leffaa & lettuja -tapahtuma, joka on ollut suosittu myös perheellisten
jäsenten keskuudessa. Lisäksi lanseerataan uusi tapahtumakonsepti, Karaokekeskiviikko.
Yhteislähtö Käyttiksen Speksi –teatteriesitykseen on todettu toimivaksi ja järjestetään myös
tänä vuonna. Yhteistyökumppaneiden ja alennusten hankkiminen kulttuuritapahtumiin
mahdollisuuksien mukaan on myös yksi kulttuuritoiminnan tavoitteista. Jäseniä kannustetaan
osallistumaan kulttuuritapahtumiin esimerkiksi hyvittämällä jäsenetuna osan lipun hinnasta.

Ebe ry pitää yllä kuorotoimintaa. Eben laulu on vuonna 2012 perustettu lauluyhtye. Ryhmän
jäseninä on Ebe ry:n naisia, jotka ovat kiinnostuneita musiikista ja yhdessä laulamisesta.
Harjoituksia on noin kerran viikossa, riippuen siitä, onko esiintymisiä tulossa. Ohjelmisto
koostuu yleensä suomalaisista, perinteisistä kansanlauluista tai juhlien teeman mukaisista
lauluista. Lauluyhtye on esiintynyt Ebe ryn:n juhlissa ja tilattuna erilaisissa tilaisuuksissa.
Eben laululla on vakiintunut asema yhdistyksen toiminnassa, ja yhdistyksen tulee aktiivisesti
kannustaa laulutoiminnasta kiinnostuneita jäseniään tutustumaan Eben laulun toimintaan,
esimerkiksi järjestämällä avoimia laulutilaisuuksia.
9.3 Liikuntatoiminta
Liikuntatoiminnasta vastaa Ebe ry:n liikuntatoimikunta. Liikuntatoiminnan tavoitteena on
tarjota

jäsenistölle

monipuolisia

mahdollisuuksia

lajikokeiluihin

sekä

erilaisiin

liikuntakokemuksiin. Lisäksi toiminnalla halutaan motivoida ja innostaa jäsenistöä
perusliikunnan pariin. Liikuntatapahtumista eniten jäsenistöä aktivoivat tapahtumat, joissa
jäsenet pääsevät kokeilemaan uutta tai tekemään jotain sellaista, mitä eivät usein vapaaajallaan muutoin tee.
Perinteinen keväisin järjestetty vierailu MegaZoneen houkuttelee paljon osallistujia, ja
tapahtuma järjestetään tänä vuonna huhtikuussa.

Maaliskuun alussa ebeläiset pääsevät

kokeilemaan uutta lajia, Aerial Dancea, jossa päästään temppuilemaan kankailla. Syksyllä
järjestetään

uudestaan

vierailu

Rush-trampoliinipuistoon,

ja

pyritään

kasvattamaan

osallistujamäärää.
Tiedekunnan liikuntatuutorit järjestävät usein ja monipuolisesti erilaisia liikuntatapahtumia.
Liikuntavastaavien tulee olla selvillä liikuntatuutoreiden järjestämistä liikuntatapahtumista
sekä markkinoida ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan, esimerkiksi yhteislähdöin, myös
tiedekunnan yhteisiin liikuntatapahtumiin, kuten UP!proon ja Condus 10 -juoksutapahtumaan.
Yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa on tulevaisuudessa hyvä kehittää. Myös jäsenten
mahdolliset verkostot sekä osaaminen kannattaa hyödyntää toimintaa suunnitellessa.
10. Fuksi- ja tuutortoiminta

Ebe ry panostaa fuksi- ja tuutortoimintaan, sillä se on yksi merkittävimmistä keinoista uusien
opiskelijoiden kiinnittymisessä osaksi koulutustamme ja koko yliopistoyhteisöä. Ebe ry:n
hallituksessa tuutoroinnista vastaavat kaksi tuutorvastaavaa. Tuutorvastaavien tärkeimpiä
tehtäviä on toimia yhteyshenkilönä yhdistyksen hallituksen ja tuutoreiden välillä ja huolehtia
tuutoreiden tiedottamisesta tiedekunta- ja ylioppilaskuntatasolla. Lisäksi tuutorvastaavat
auttavat tuutoreita fuksi- ja tuutortoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kannustavat
tuutoreita osallistumaan aktiivisesti tuutorointiin liittyviin ylioppilaskunnan, tiedekunnan,
Condus ry:n ja Ebe ry:n toimintoihin.
Toiminnan sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta on tärkeää, että yhdistyksen hallitus ja
tuutorit

toimivat

yhdessä

mahdollisimman

onnistuneen

fuksi-

ja

tuutortoiminnan

takaamiseksi. Hallitukselle ja tuutoreille perustetaan yhteinen viestintäkanava tiedonkulun
varmistamiseksi. Laadukkaan fuksi –ja tuutortoiminnan takaamiseksi tuutorvastaavat pyrkivät
heti keväällä ryhmäyttämään tuutorit keskenään, jotta tapahtumien suunnittelu ja yhteistyö on
sujuvampaa ja mielekkäämpää.
Tapahtumat, jotka ovat suunnattu fukseille ovat tärkeä keino integroida heidät osaksi omaa
tiedekuntaa. Tärkeimpiä tapahtumia tuutortoiminnassa ovat fuksikastajaiset ja fuksisitsit.
Suuren

suosion

myötä

nämä

pidetään

fuksitoiminnassa

myös

tulevaisuudessa.

Fuksitapahtumien ideointi ja järjestäminen on tuutoreiden vastuulla, mutta suunnittelussa ja
järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä hallituksen ja -tuutoreiden välillä. Kv-tuutoreiden
sekä vakamolaisten välistä yhteistyötä on toivottu, joten on tärkeää, että tuutorvastaavat
tuovat asian esille tuutoreiden keskuuteen.
Hallituksen tuutorvastaavat järjestävät keväällä uusien tuutoreiden kanssa illanistujaiset, jossa
puhutaan seuraavan syksyn tuutoroinnista. Tuutorvastaavat järjestävät uusille tuutoreille
ryhmäytymistä esimerkiksi aktiviteettipäivän tai muun vastaavanlaisen toiminnan merkeissä
kevään ja kesän aikana. Loppusyksystä hallitus järjestää kiitosjuhlat tuutoreille.

11. VAKAMO
Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat osana Ebeä huomioidaan jatkossa paremmin.
Erityisesti uusien maisteriopiskelijoiden mukaan ottamiseen ja ryhmäyttämiseen panostetaan.
Heille pyritään saamaan tuutorit vanhoista maisteriopiskelijoista ja vakamofukseille

järjestetään oma tapahtumansa syksyllä. Lisäksi Ebe ry:n hallitus käy esittäytymässä uusille
vakamo-opiskelijoille ja kuulemassa heidän toiveitaan järjestön toiminnan suhteen.
Yhdistyksen tavoitteena ylipäätään on tulla lähemmäksi maisteriopiskelijoita. Heiltä kerätään
palautetta,

kuullaan

heidän

toiveitaan

järjestettävien

tapahtumien

suhteen

sekä

maisterijäsenille suunnattua viestintää ja mainontaa kehitetään.

12. Yhteistyö
12.1. Yhteistyö Helsingin Yliopistossa
Ebe ry osallistuu HYYn järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ebe ry tutustuu
Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien ainejärjestöihin ja pyrkii kehittämään yhteistyötä
myös muiden tiedekuntien ainejärjestöjen kanssa.
Kadettitoverikunnan sekä Resonanssi ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan myös
tulevalla kaudella. Uusia yhteistyötahoja kartoitetaan aktiivisesti.
12.2. Yhteistyö Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
Ebe ry on aktiivisesti mukana tiedekuntajärjestön toiminnassa ja mahdollisuuksien mukaan
osallistuu Condus ry:n kokouksiin ylläpitääkseen sujuvaa viestintää ja yhteistyötä Ebe ry:n ja
Condus ry:n välillä. Condus ry:n hallituksen jäsenet vierailevat säännöllisesti Ebe ry:n
kokouksissa ja tapahtumissa ja tuovat näin ajankohtaista tietoa Condus ry:n toiminnasta. Ebe
ry:n puheenjohtajisto osallistuu tiedekunnan ainejärjestöjen yhteistapaamisiin, joissa
keskustellaan tiedekunnan ja ainejärjestöjen asioista. Ebe ry tekee aktiivista yhteistyötä
muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.
Vuoden aikana tehdään aktiivista yhteistyötä tuutoreiden kanssa sekä luodaan kontakti uusiin
opiskelijoihin.

Lisäksi

tehdään

yhteistyötä

koulutuksen

koulutussuunnittelijan

ja

Opettajankoulutuslaitoksen muun henkilökunnan kanssa erilaisten tapaamisten ja tapahtumien
kautta.

Koulutuksen johtoa tavataan säännöllisesti ja keskustellaan johdon kanssa

koulutuksen ajankohtaisista asioista.

12.3. Muu yhteistyö
Yhteistyötä tehdään LTOL:n, HELA ry:n, Ebeneser-säätiön kanssa ja kartoitetaan uusia
yhteistyötahoja.

13. Ympäristötoiminta
Ebe ry:n hallituksen ympäristövastaava osallistuu Conduksen ympäristötoimikuntaan.
Ainejärjestötila Narniaan hankitaan biojäteastia, ja pullot sekä muut roskat kierrätetään.
Kertakäyttöastioiden käyttöä vältetään. Ebe ry:n hallitus kannustaa esimerkillään jäsenistöä
ympäristöystävällisiin valintoihin ja pitämään huolta yhteisestä ympäristöstä. Sähköisiä
materiaaleja suositaan ja tulostamista vältetään.
14. Yhdenvertaisuus
HYYllä on astunut voimaan uusi yhdenvertaisuussuunnitelma ajalle 2017-2020. Ebe ry
noudattaa HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä tuo sitä jäsenistölle näkyväksi.
Ebe ry:llä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka noudattaminen on jokaisen
hallituksen jäsenen vastuulla. Ebe ry myös kannustaa kaikkia jäseniään yhdenvertaiseen
käyttäytymiseen opinnoissa sekä tasa-arvoiseen vertaistovereiden kohtaamiseen. Ebe ry:n
toiminnassa

yhdenvertaisuuden

tulee

näkyä

esimerkiksi

kunnioituksena

jokaista

kanssaihmistä kohtaan näiden henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta, sukupuolten
välisenä tasa-arvona, monipuolisena tapahtumatarjontana mitään ikäryhmää tai muuta
henkilöön liittyvää tekijää suosimatta, syrjintään puuttumisena poikkeuksetta, esteettömän
liikkumisen

takaamisena

ainejärjestön

resurssien

puitteissa

sekä

kansainvälisten

opiskelijoiden huomioimisena mainostamalla ja järjestämällä tapahtumia myös englanniksi.
Yhdenvertaisuusvastaava osallistuu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnan toimintaan.
Etsitään

konkreettisia

keinoja

jalkauttaa

HYYn

yhdenvertaisuussuunnitelmaa

niin

ainejärjestö- kuin tiedekunta- ja yliopistotasollakin. Hallituksen yhdenvertaisuusvastaava
toimiii myös häirintäyhdyshenkilönä.

Ebe ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa järjestön internetsivuilla
sekä ainejärjestötilassa.

15. Kansainvälisyys
Ebe ry tekee yhteistyötä kansainvälisessä opiskelijatoiminnassa Condus ry:n ainejärjestöjen
kanssa. Ebe ry:n kansainvälisyysvastaava toimii aktiivisesti Conduksen international
committeessa ja tapaa siellä muiden järjestöjen kansainvälisyysvastaavia, kv-tuutoreita ja
muita kansainvälisyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Kansainvälisyysvastaava suunnittelee
International committeessa muiden kanssa yhteisiä, kansainvälisiä tapahtumia, missä vaihtooppilaat ja paikalliset opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa.
Kansainvälisyysvastaava infoaa ja markkinoi jäsenistölle kansainvälisistä tapahtumista, jotta
yhteys vaihto-oppilaisiin säilyisi ja kansainvälisyys kasvaisi yhdistyksessä. Myös vaihtoopiskelijoille mainostetaan Ebe ry:n tapahtumia ja näissä tapahtumissa on otettava huomioon
vaihto-opiskelijat puhumalla englantia. Vaihto-opiskelijoille tarkoitettujen tapahtumien
kuvaukset tulee olla myös englanniksi ja mahdollisissa maksullisissa tapahtumissa vaihtooppilailla on oltava käteismaksumahdollisuus verkkopankkimaksun lisäksi.
Ebe ry panostaa myös muunlaiseen kansainväliseen toimintaan tapahtumien lisäksi.
Jäsenistölle markkinoidaan vaihtoon lähdön mahdollisuutta mainostamalla vaihtohakuja ja infoja sekä mainostetaan yliopiston, ylioppilaskunnan sekä tiedekunnan kansainvälistä
toimintaa, kuten Kieliklubeja. Ebe ry:n kansainvälisyysvastaava osallistuu Helsingin
yliopiston ja Condus ry:n järjestämiin infotilaisuuksiin vaihto-opiskelusta ja on muutenkin
perillä hakuprosessista ja/tai tietää mistä löytyy tarvittava info. Kansainvälisyysvastaava on
velvollinen auttamaan jäsenistöä vaihtoon liittyvissä kysymyksissä osoittamalla, mistä vastaus
löytyy tai keneltä sitä voisi kysyä.

16. Toimintakalenteri

TAMMIKUU

Hallituksen järjestäytymiskokous
Eben After School
Educa-messut 27.-28.1.2017 (SOOL)
SOOLin jäsenyhdistysten pj-tapaaminen 28.-29.1.2017 (SOOL)

HELMIKUU
Conduksen järjestökoulutus ja YYA-ilta 2.2.2017
SOOLin järjestökoulutus
Muumiooppera
Merkkimarkkinat (CND)
Hallituksen vaihtokaronkka
Ystävänpäiväkahvitus: Haalarimerkkejä ja haleja
SOOLin Talvipäivät Savonlinnassa 17.-19.2.2017 (SOOL)
Yhdistyksen kevätkokous
Hallituksijaiset
Eben After School

MAALISKUU
Kahvitus
SOOLin järjestökurssi 11.-12.3.2017 (SOOL)
Karaoke-keskiviikko
Aerial Dance
Yhteissitsit Resonanssin ja Peducan kanssa

Käyttiksen speksi (CND) + Eben yhteislähtö
Eben After School
SOOLin teemaseminaari 24.3.2017 (SOOL)
Kevätsitsit 28.3

HUHTIKUU
Condus 10
Kuntavaalitapahtuma
Kahvitus
Helsinginkadun appro (Bileinsinöörit)
Spårabileet
Merkkimarkkinat (CND)
SOOLin liittokokous 8.-9.4.2016
MegaZone
Viiniä ja Valitusta
Eben After School
Leffaa & Lettuja
Santahaminan sankarit

TOUKOKUU
Vappu (Ebe + Condus)
Eben Vappu
Eläköityvien opettajien juhla
Alumnisitsit

Kahvitus
Eben tuutori-ilta
Kevätretki

KESÄKUU
Kesäinen puuhapäivä

HEINÄKUU
Syksyn suunnitteluilta
Hallituksen kokous

ELOKUU
Fuksipiknik
Back to After School
Vuoden ekat bileet (AKK)
HYYn avajaiskarnevaalit (HYY + jäsenjärjestöt)

SYYSKUU
Kahvitus
Karaoke-keskiviikko
Fuksikastajaiset + yhteisjatkot
Conduksen fuksiaiset
Fuksisitsit
Eben After School

Manskun10
Fuksiseikkailu (HYY + jäsenjärjestöt)
UP!pro

LOKAKUU
Syyssuhinat
Vuosijuhlat
Eben After School
Leffaa & lettuja
Condus Amazing Race (CND + jäsenjärjestöt)
Halloweenbileet (Ebe+Peduca)
Merkkimarkkinat (CND)

MARRASKUU
Kahvitus
Syyssitsit
Työelämätapahtuma
Syyskokous
Trampoliinipuisto
SOOLin järjestökurssi (SOOL)
Viiniä ja valitusta
Eben After School
Syyskokous

JOULUKUU
Kahvitus
Haalarikastajaiset
Pikkujoulut (Ebe)
Pikkujoulut (CND)
Ebecruise

